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)18/1/86: تاريخ تصويب–19/10/85: تاريخ دريافت(

:چكيده
مقاله حاضر در پي آن است كه دسته بندي جناح هاي سياسي در درون هيئت حاكمه جمهوري اسالمي را

كه 1367اين دسته بندي ها نخستين بار در سال. ريشه يابي كند به جمعي از روحانيونآغاز شدند  متمايل
طي»روحانيت مبارزجامعه«بازوي سياسي روحانيت يعني تشكل جناح چپ كه در يك فعال بودند، پس از

به دوران طوالني اختالف و روش سياسي گرفتند نظر با همكاران خود، تصميم و از جامعه تغيير تشكيالت
به اين.ي خود ادامه دادندبه فعاليت رسم» مجمع روحانيون مبارز«روحانيت مبارز انشعاب كرده، تحت عنوان

و چپ روحانيون در جمهوري اسالمي ترتيب مرزبندي كاملي ميان دو جريان  به. شكل گرفتراست با توجه
و راست در دهه اول انقالب شكل گرفت با مطالعه اين برهه تاريخي، چگونگي  اينكه دسته بندي هاي چپ

كهف. شكل گيري جريان سياسي چپ در ايران آشكار مي شود چپ«رضيه مقاله بيان مي دارد دسته بندي هاي
و  و افراد و راست در درون حاكميت جمهوري اسالمي يك انشقاق درون گروهي در ميان جناح حاكم

و» گروه هاي پيرامون آنها است اما اين دو دسته بندي در عين حال حامل برخي تفاوت هاي رايج ميان چپ
. مي باشندراست در تعريف رايج آن در دنيا

:گان كليديواژ
چپ-جناح بندي سياسي  ميرحسين موسوي- مجمع روحانيون مبارز- جناح

       Email: harsij@yahoo.com 0311- 7932611: فاكس: نويسنده مسئول*
:زير در همين مجله منتشر شده استله از اين نويسنده تاكنون مقا

.1387، سال4شماره»)1376-1384(قدرت نرم افزاري ايران در دوران رياست جمهوري خاتمي«
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 مقدمه

 نيروهاي 1360پس از انقالب اسالمي با تشكيل دولت ميرحسين موسوي در سال

به عنوان و دولت و ليبرال خود پيروز شوند اصولگراي اسالمي توانستند بر رقباي سوسياليست

شدوي انقالبيون، عامل تحقق آرمانباز در دو دوره نخست وزيري موسوي. هاي اصولگرايان

و تحكيم حاكميت است)1360- 1368( آن. ايران شاهد دولتي كردن اقتصاد در شرايط امنيتي

روز ايران، اكثريت حاكم بر نهادهاي دولتي معتقد بودند منابع اقتصادي بايد عمومي يا 

و دولت  شداجتماعي شود عرصه هاي اجتماعي نيز تحت نظارت دولت. عهده دار اين مهم

و نهادهاي دولتي بر همه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، قرار گرفت به گونه كه سايه دولتيان اي

و حتي فرهنگي گسترده شد و«،»جامعه روحانيت مبارز«سه تشكل. اقتصادي جامعه مدرسين

جمهوري«و نيز حزب فراگير» هدين انقالب اسالميسازمان مجا«و» محققين حوزه علميه قم

 جمعي از 1367در سال. مبدا تشكيالتي اصولگرايان در جمهوري اسالمي بودند» اسالمي

كه در روحانيون به جناح چپ روحانيت جامعه«بازوي سياسي روحانيون يعني تشكل متمايل

طي»مبارز و همتايان روحاني نظر يك دوران طوالني اختالف فعال بودند، پس از با همكاران

و روش سياسي گرفتندو سياسي خود، تصميم به » مجمع روحانيون مبارز«و تغيير تشكيالت

و به اين ترتيب مرزبندي كاملي ميان دو جريان.از جامعه روحانيت مبارز انشعاب كرد راست

جبخ. شكل گرفتچپ روحانيون حاكم  به خصوص اعضاي امعهش سنتي تر اين تشكل ها

ب كه با پازروحانيت مبارز ملي كردن تجارت، توزيعتي داشت از اقداماتي مانند نزديكينديوار

و همين بخش بود كه پس از  و مداخله در امور اقتصادي ناراضي بود اراضي، مصادره اموال

و آن را به 1368پيروزي بر رقباي چپگراي خود از سال   روند بسيج توده اي را كندتر كرد

و تا حدودي دمكراتيزه كردن آن هدايت سمت .كرد نهادينگي مشاركت توده اي

به اهميت ارائه  از مفاهيم سياسي، هدف تحقيق حاضر بررسي چگونگييچارچوب با توجه

و بنابراين تاريخ سياسي ايران در دهه اول پـس شكل گيري جريان سياسي چپ در ايران است

و جريان هاي سياسي  درگير در فرايند پيروزي انقالب اسالمي مطالعـه شـده از انقالب اسالمي

. يابي شود هاي سياسي در درون هيئت حاكمه جمهوري اسالمي ريشه است تا دسته بندي جناح 

و ارزش تحقيق در؛ حاضر با توجه به اينكه چپ در ايران اهميت  يكـي از جنـاح هـاي درگيـر

و تعريففرايند قدرت سياسي، هنوز داراي چارچوب .ي كلي نيست، غير قابل انكـار اسـت بندي

كه از چپ پس از انقالب ارائه شـده روزنامه از سوي ديگر در تعاريف عموماً و ژورناليستي اي

و  و اهداف به دسـت آمـده بـه عينـه مـشخص اسـت است پراكندگي موضوعات بررسي شده

و نگاه تاريخي ريشه  به چشم نمي خـورد مستندات  مطالعـه نظـري،نيابنـابر. دار در بيشتر آنها
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به دو جناح قدرت چـپ كه و كيف اين جريان بخصوص در نظام جمهوري اسالمي درباره كم

مي رسد به نظر و ضروري .و راست اسالمي تقسيم شده است، سودمند

مي شود آن اسـت كـه آيـا ايـن«سوال اصلي كه درباره جريان هاي سياسي در ايران مطرح

و جريـان هـاي سياسـي-و عينـي دسته بندي ها داراي ماهيت واقعي   هماننـد سـاير احـزاب

مي يا اينكه صرفاً-هستند و سياسي و نامگذاري ژورناليستي به عبارت ديگـر. باشند يك عنوان

و كاركردهاي احزاب آيا جريان هاي سياسي چپگرا يا راستگرا در ايران داراي همان ويژگي« ها

و راستگرا در دنيا مي  فرضيه تحقيق حاضـر آن اسـت كـه.»شند يا خير؟باو تشكل هاي چپگرا

و راسـت در درون حاكميـت جمهـوري اسـالمي يـك انـشقاق درون« دسته بندي هاي چـپ

و گروه هاي پيرامون آنها است  و افراد اما اين دو دسته بندي» گروهي در ميان روحانيون حاكم

ب  و راست با توجه ه تعريف رايـج آن در در عين حال حامل برخي تفاوت هاي رايج ميان چپ

مي باشد .دنيا

به قضايا است-روش تحقيق در اين مطالعه، توصيفي از. تحليلي با نگاهي تاريخي پس

برشمردن ويژگي هاي چپ در سطح دنيا تالش شده است تا تعريفي از مفاهيم اصلي موضوع 

و سپس با مطالعه تاريخ دسته بندي هاي  و چپگرايي داده شود سياسي پژوهش مانند چپ

ايران در دهه اول پس از انقالب اسالمي، چگونگي شكل گيري جريان سياسي چپ آشكار 

و نيز مصاحبه هايي. شود و فرضيات تحقيق از منابع كتابخانه اي و تحليل سواالت در تجزيه

و فعاالن سياسي ايران با نشريات مختلف داشتند همچنين. استفاده شده است،كه انديشمندان

و نشريات تخصصي اين از اسناد  هافعاليت چپگرايان در قالب منابع الكترونيك  براي گروه

و نيز اصول نظري شان بهره گرفته شده است .شناخت بهتر تاريخچه فعاليت آنها

و چپگرايي، چـارچوب ازيدر بخش اول مقاله حاضر پس از ارائه تعريفي از چپ  مفهـومي

و مباحـث تئوريـك دربـاره تعريـف چـپ بـا مباحـث چپ در ايران پس از انقالب ارائه شده

در. تاريخي درباره شكل گيري چپ پس انقالب در يك مطالعـه تطبيقـي بررسـي شـده اسـت 

ر ژيم شاه وضعيت جنـاح بنـدي بخش دوم، جريان هاي درگير در مبارزه قدرت پس از سقوط

ب. سياسي در آستانه انقالب تشريح شده است  و كيـف دسـته به كـم نـدي هـاي در بخش سوم

در اين بخش به اين بحث پرداخته شده اسـت. سياسي پس از انقالب اسالمي اشاره شده است 

هاكه چگونه  و دسته هاي اصولگراي اسالمي در جريان تثبيت دولت انقالبي توانستند بر گروه

و دولت انقالبي را در دست گيرند در بخش چهـارم بـا عنـوان. جريان هاي ديگر پيروز شوند

در»گيري جريان سياسي چپ پس از انقالب اسالمي شكل« و عملكرد جنـاح چـپ ، آرمان ها

و در قسمت نتيجه گيري ضمن. دهه اول انقالب اسالمي بررسي شده است بنديمعجدر پايان

و  و چارچوب براي جناح سياسي چپ پس از انقالب اسالمي ارائـه شـده مطالب، يك تعريف
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ب عد جهاني مقايسه شده است تا نقاط اشتراك چـپ در ايـران اين جناح با تعريف عام چپ در

.پس از انقالب اسالمي با چپ در بعد جهاني آشكار شود

چپ-1  تعريف جريان سياسي
و شـاخص هـايي و راست به وجود آمدن دسته بندي هاي چپ در اين بخش به چگونگي

مي دهد اشاره  موكه چپ را از راست تميز فهوم جريـان سياسـي چـپ در ادامه، چارچوبي از

.پس از انقالب اسالمي ترسيم شده است

و جامعه ژيمر دمكراتيك(هاي سياسي در جامعه شناسي سياسي بر مبناي رابطه ميان دولت

و يـا كوشـش) يا اقتدار طلب بودن  و همچنين بر مبناي ميزان اعمال قدرت حكومتي بر جامعه

و اقتـصادي براي ايجاد دگرگوني و راسـتگرا رژيـم(هاي اجتمـاعي  بنـدي طبقـه) هـاي چپگـرا

 تركيبي از اين دو معيار يعنـي هاي شناخت رژيم هاي سياسي موجود معموالً شاخصه. شوندمي

و چپگرا يا راستگرا بـودن اسـت مفـاهيم.)298-299: 1380بـشيريه،(دمكراتيك يا اقتدارطلب بودن

و راست پس از انقالب فرانسه در سال  ورا 1789چپ و مبناي تقـسيم بنـدي افـراد يج شدند

و راديكـال كـه گروه ها  كه در مجلس فرانسه نمايندگان انقالبي تندرو و راست آن بود  به چپ

و محافظه كاران يا طرفداران حقوق مي نشستند طرفدار سلطنت مشروطه بودند در سمت چپ

. سلطنت از جمله حق وتوي پادشاه در سمت راست مي نشستند

كه آنها از آن طرفداري مي ين نخست و راست بدين ترتيب نوع حكومتي بود مميزه چپ

و  هاكردند؛ راست طرفدار سلطنت مشروطه و كشمكش. جمهوري خواه بودندچپ بحث

هادرباره نظام جمهوري يا سلطنت با كمرنگ تر شدن مشروعيت  ي مطلقه پادشاهي از قدرت

به پايان رسيد در اين زمان اين دو واژه جهانگير شده بودند. اواخر قرن هجدهم براي هميشه

به برداشت كشيش ساالرانه براي: اما مبناي تفاوت بين اين دو واژه، مذهبي شده بود راست

به حكومت الئيك اعتقاد داشت و چپ كه جدل. كنترل نظم اجتماعي قائل بود پيش از آنكه

و حكومت پايان يابد، مبناي تفاوت بر سر مسئله مذهب در پايان سده نوزدهم با جدايي كليسا

به مسائل اجتماعي كشيده شد و راست در دوره زماني پس از انقالب.)95-97: 1376دوبنوا،(چپ

كه چپ بودن به  به اين معني و راست وجود داشت فرانسه دقيق ترين تفاوت ها ميان چپ

به درجات مختلف بود، يعني هواداري از بيشتر و راست بودن به معناي انقالبي بودن ين تغيير

مي شد  به گذشته تعريف و بازگشت توسعه جامعه.)78-79: 1351آشوري،(معناي مخالفت با تغيير

كه مشخصا پس از جنگ  و اوجگيري جنبش كارگري باعث شد صنعتي، پيدايش سوسياليسم

به معناي سوسياليست يا كمونيست بودن باشد  در.)95-97: 1376دوبنوا،(جهاني اول، چپگرا بودن

و تحول گرديد كه پس از آن خود اين مفهوم دستخوش تغيير .حالي
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و راست  تحول مفاهيم كالسيك چپ

 راستچپ

در آستانه انقالب(طرفداران حكومت جمهوري

)فرانسه

 مدافعين سلطنت مشروطه

 مدافعان كليسا طرفداران حكومت الئيك

و طرفداران وضع موجود)هانقالبيون فرانس(طرفداران تغيير انقالبي  ضد انقالبيون

تا(سوسياليست ها پيش از جنگ جهاني اول

)پس از جنگ سرد

و ها، ضد ماركسيستغيرسوسياليست ها

 ضدكمونيست ها

و راست شده اند،،از زمان جنگ جهاني دوم  عوامل مختلف سبب ابهام دو مفهوم چپ

و مخالفت رادي كال هاي چپ با دخالت بيشتر دولت در مثال پيدايش نهضت هاي چپ مذهبي

اقتصاد سبب شد بخشي از آرمان هاي چپ از دست برود، به طوري كه امروز در فرانسه كه 

كه اين دو مفهوم ديگر فايده خود را از  و راست است عده اي معتقدند خاستگاه مفاهيم چپ

و راست. دست داده اند بي معناييبه گفته يكي از عالمان علم سياست، مفاهيم چپ  از نظر

و برجستگي شگفت كه در گذشته تالي ندارند، با وجود اين از نفوذ انگيز برخوردارند به طوري

و شعار يا اتهام سياسي متعارف بودند  ، رواج كامل داشتند .)78-79: 1351آشوري،(اين مفاهيم

كه تمايز و راست، معتقد است و آنتوني گيدنز، از حاميان اختالط معاني چپ  نسبي ميان چپ

كه ديگر. راست در عين آميختگي يا قلب مفاهيم وجود دارد به گفته گيدنز، در جهاني

و راست از ميان نرفته است به مثابه راهي به آينده خودنمايي نمي كند تمايز چپ . سوسياليسم

و هم در تفكر حزبي هنوز معنا دار .داين تمايز هم در ميان احزاب سياسي يا سياست حزبي

مي خواهند اين و به ارتقاي سطح برابري هستند كساني كه در طرف چپ قرار دارند معتقد

 چپ معتقد است يك جامعه مبتني بر مكانيسم بازار. هدف را با عمل دولتي به جلو ببرند

)(Market Societyبه بسط دمكراسي در تمام حوزه. هاي خود را داردي، كمينگ هاي چپ متعهد

ف نه قط حوزه عمومي بلكه در همه حوزه هاي معاصر يعني حوزه روابط شخصي، زندگي،

و فردي است با. خانوادگي وي در ادامه ضمن برشمردن ويژگي هاي راست آورده است

و راست ديگر بدست  و ماهيت متناقض محافظه كاري ارتدوكس، چپ اضمحالل سوسياليسم

كه ما با آن روب  مسائل، براي مثال.رو بوديم پيشنهاد نمي كنندآوردن همان امور اوليه سياسي را

مي گيرند و راست قرار .)205-208: 1380به نقل از پيرسون،(زيست محيطي در ميان انشعاب چپ
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مي كند،بنابراين و راست اشاره اگر. گيدنز به آميختگي مشخصه هاي سابقا فاصل بين چپ

و راست غالبا آسان  نيست اما، با توجه به بعضيچه امروز جداكردن دو مفهوم چپ

مي توان تفاوت هاي جناح هاي سياسي را بر حسب  و سوابق تاريخي و»چپ«خصوصيت ها

كه. بودن دسته بندي كرد» راست« در فرهنگ لغات سياسي آكسفورد ضمن اشاره به اين مطلب

و فرازماني است كه استخراج آنها« بسيار دسته بندي ويژگي هاي جناح چپ آنقدر فرامكاني

 مشخصه هاي ذيل را كه معموال مي توانند جهت گيري چپ را نشان دهند ذكر.»مشكل است

مساوات طلبي، حمايت از طبقه كارگرِ سازماندهي شده، حمايت از ملي كردن: كرده است

و  هاصنايع، خصومت با نشانه هاي رتبه بندي شدن افراد ، مخالفت با سياست خارجي يا گروه

.)McLean, 1996: 280( انهدفاعي ملي گراي

و در فرهنگ انديشه انتقادي ضمن اشاره به اينكه چپگرايان حامل ديدگاه هاي آزادخواهانه

كه در طول دهه هاي   ميالدي با توسعه70تا50راديكال در سياست بوده اند گفته شده است

به عرصه مفهوم چپ، چپ هاي جديد كه داراي ديدگاه هاي متضاد با چپ كالسيك بودند

. آمدند

 هدف ابزار اصلي پايگاه اصلي دشمن اصلي

چپ

 السيكك

طبقه سرمايه

 دار

انقالب طبقه كارگر

ساختاري با تكيه بر 

 مرام حزبي

آزادي

پرولتاريا يعني طبقه 

و(كارگر صنعتي 

)غير صنعتي

اي سرمايه داري چپ جديد : طبقات حاشيه

پرولتارياي روستائيان

 مستضعف جهان سومي،

سياهان، فقير نشينان

شهرهاي صنعتي، 

روشنفكران، بوروژوازي 

 ...بيگانه شده

اصالحات

ساختاري به 

خصوص از طريق 

اعتراضات اجتماعي 

غير نهادينه يا نيمه 

 نهادينه

رهايي بخشي

و در نتيجه(فرد 

)كل اجتماع

(منبع ).بشيريه، تاريخ انديشه هاي سياسي(و) 259: 1382پين،:

و فرد گرايي آنها ويژگي هاي يكي استقالل به خصوص در چپ نو رويكرد جديد چپ

و ديگري ابزارهاي  مي گيرد و اصالت جامعه چپ كالسيك قرار است كه در برابر جمع گرايي

به جاي رويكرد انقالبي به اهداف است؛ نحله هاي جديد چپ و رسيدن و مبارزه  مقابله

و نيز رويكرد سوسيال دمكرهاچپ اتيك يا اصالحات تعديل شده، به مداخالتي اوليه
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و هواداري خشونترغي آميز، نافرماني مدني، ضديت با نظامي گري، صلح دوستي آرمانگرايانه،

به اين اهداف، آنان. تاكيد دارند)259: 1382پين،(از دمكراسي مشاركتي مركززدوده  براي رسيدن

و نيم كه نهادهاي مستقل از سازمان هاي غير نهادينه يا غير ساختاري مي گيرند ه نهادينه كمك

و ديگر نهادهاي قدرت داري هاي بزرگ سرمايهمانند كمپاني(يا نيمه مستقل از دولت

و نهادهاي حافظ  .مي باشند)ي قديمهاسنتانحصاري

به طور كلي با نگاهي به تعاريف فوق، منظور از راست، جريان محافظه كاري يا مدافعين

ميحفظ وضع موجود و مدافعان تغيير وضع موجود باشدو منظور از چپ جريان سوسياليستي

و راست به مركز نزديكتر.و ميانه يا مركز حد فاصلي است بين چپ چه و راست هر چپ

و راديكال تر مي شوندمي چه از آن دورتر مي شوند افراطي تر و هر . شوند ميانه روتر

كه چپ در اي ران حائز برخي خصوصيات كلي چپ در سطح مفروض تحقيق حاضر آن است

و چپگرايان در جريان و بنابرين برخي ويژگي چپگرايي و جهان بوده است هاي سياسي

هاهاي جنبش  به طور مثال بر اساس تعاريف فوق.ي ايراني نيز مشاهده مي شودچپ

بوهاچپ و و طبقه سرمايه دار و ضد كاپيتاليسم دري كالسيك ايراني، ضد دولت و رژوا بودند

كه چپ هاي متاخر به جايي اصالت جمع به اصالت فردِ  عين حال الئيك هم بودند، در حالي

و آزادي خواهي تاكيد دارندآزادي مبتني بر و نيز به رهايي بخشي .هاي مثبت

مي شوند و راست بر اساس پنج معيار از يكديگر شناسايي . در يك دسته بندي نهايي، چپ

مي باشداين معيارها و راست در ايران نيز به دسته بندي چپ : قابل اطالق

به شدت-1 و جهت گيري نسبت به وضع موجود؛ راست طرفدار وضع موجود

و با  هاسنتگرا است و آمرانه خواهان دفاع از روش هاي افراطي  است ولي راست ميانه، سنت

و تحول است ط. طرفدار نسبتي از تغيير به طور كلي با و تحول جريان چپ رفداري از تغيير

و انقالبي است چپ ميانه  كه چپ راديكال طرفدار تغييرات بنيادين مي شود، در حالي شناخته

.خواهان تغييرات روبنايي است

به انسان-2 و سرشت توده ها؛ جريان راست ها جهت گيري نسبت به طينت انساني

و خواهان برابرسازي اجتما و بنابراين نخبه گرا ها. عي استبدبين است به سرشت چپ

و عدالت اجتماعي و خواهان برابرسازي افراد و توانايي عقلي او خوشبين هستند انساني

.هستند

و جايگاه دولت؛ طيف اقتدارگرا يا توتاليتر-3 جهت گيري نسبت به ساختار قدرت

قاد راست مثل جريان نوفاشيستي يا ملي گرايان افراطي به ساختار قدرتمند قدرت مركزي اعت

و تجلي راست ميانه همان ليبرال دمكراسي هاي كنوني در كشورهاي توسعه يافته هستند . دارند

كه به دليل مشكالت پيچيده عمدتا و توتاليتر، كشورهاي كمونيستي بودند نمود چپ اقتدارگرا
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و نمود چپ ميانه سوسيال دمكراسي و فاسد سياسي دوام نياورند و فضاي بسته ها اقتصادي

به ليبرال دمكراسي ها دارندهستن .د كه ساختاري شبيه

و محتواي فكري سنتي يا نو؛ راست سنتي به جريان-4 به روش جهت گيري نسبت

كه از دهه  مي شود و راست نو به جريان هايي گفته مي شود سلطنت طلب يا ملي گرا اطالق

مق1970 و به نقش دولت بزرگ و قائل تدر در حوزهو در قالب ريگانيسم ريشه گرفتند

و دولت كوچك در حوزه اقتصادي بودند و. سياسي چپ سنتي در قالب احزاب سوسياليستي

و چپ نو در جريان هاي عمدتا غير متشكل  و اتحاديه هاي كارگري پديدار شدند كمونيستي

و هم در برابر راست ايستاده اند كه هم در برابر چپ چپ نو به مفهوم.و پراكنده جديدي

ا و در جريان شورش هاي دهه1950ز دهه خاص آن و مشهور1960 شكل گرفت  شناخته

و سپس در جريان هاي مختلف اثر خود را بر جاي گذاشت ).1384جعفري،(شد

در ايران-1-1  چپ
كه نمي توان و تندرو اصطالحاتي هستند  در ايران واژه هايي چون چپ، راست، ميانه

و و تعريفي مطابق با قواعد كه در معادل و علوم انساني  قوانين عام جهاني در حوزه اجتماع

و ثبت شده اند براي آنها پيدا كرد اما بايد گفت در عصر جهاني شدن، موج هاي. غرب كشف

 تحت تاثير امواج منتهي پيرامون عموماً؛كندجهاني رخداده در مركز تمام پيرامون را متاثر مي

مضعيف هر.ي گيردتر يا قلب ماهيت شده آن قرار و راست در ايران نيز اصطالحات چپ

مي شود، نيست اما چند دقيقاً و اروپا منظور به معناي آنچه در مركز پيدايش آن يعني فرانسه

و ثانيا اين اصطالح اوالً و مكان بوده است  در خود ليبرال دمكراسي ها، اين واژه ها تابع زمان

مي باشددر ايران داراي برخي ويژگي هاي آن در كش . ورهاي ياد شده

و ماركسيستي و صدور تفكرات سوسياليستي به دوره رضا شاه تاريخ تفكر چپگرا در ايران

و روسيه به ايران برمي گردد كه-اما جريان چپ سياسي پس از انقالب اسالمي. از اروپا

و تشكل هاي پيرامون آنها-موضوع تحقيق حاضر است و افراد كه شاخه اي از روحانيون  بود

و عموماً و پايه دارتر روحانيت قرار داشتند و فاقد در برابر قشر سنتي تر  از روحانيون جوان تر

مي شدند و محافظه. پايگاه طبقاتي سنتي تشكيل كه روحانيون سنتي كار از قديم با در حالي

و داراي پايگاه اقتصادي مشخص و نهادهاي رسمي پيوند داشتند تر طبقه بوروژواي سنتي

و از امتيازات نسبي قشر  كه عموما داراي پايگاه دهقاني بودند بودند، قشري از روحانيون

به همين دليل داراي مواضع راديكا و بودند، پايگاه طبقاتيترلوابسته به بازار محروم بودند

ا.)653-662: 1377آبراهاميان،(جناح چپ طبقه حاكمه ايران را تشكيل مي دهند  ز در ايران پس

آميز براي تمام نيروها، امكان مبارزه مسالمت1342 خرداد15و سركوب قيام1332كودتاي
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و ليبرال از بين رفت اين واقعه همزمان بود با رشد. اعم از سوسياليست، ماركسيست، مذهبي

و مذهب كه از مدت به سنت و بازگشت و قومي، ها پيش در خاورميانه آغاز بنيادگرايي مذهبي

در حالي كه امكان فعاليت از نهادهاي وابسته به جريان هاي.)126-129: 1362عنايت،(د شده بو

و  و حتي مبارزه مسلحانه و امنيتي شاه سلب شده بود سياسي منتقد از سوي نيروهاي انتظامي

و مجاهدين خلق(زيرزميني مخالفين چپگرا   به شكست 1350و 1340هاي در دهه) فدائيان

كه مذهب در قالب آنها با مردم در ارتباط بودندانجاميده بود،  همچون منابر- ساختارهاي سنتي

و عموما غيرمستقيم با نظام موجود تبديل شدند-و مساجد در.به مراكز ابراز مخالفت مستقيم

به صورت بازگشت و سير ايستادگي در برابر مدرنيسم آن هنگام، مدرنيسم پهلوي نهادينه نشد

ن شدبه سنت اسالمي كه رژيم شاه به بن بست سياسي خود در سال. مايان هاي به تدريج

و نفوذ در مجاري 1355 مي شد ناتواني مخالفان قديمي از سازماندهي مخالفان به بعد نزديك

در اينجا.شددولتي براي انتقال بار خواسته هاي عمومي به نهادهاي ذيربط به تدريج آشكار مي

ل و به جاي مقاومت در برابر حكومت در ورطه اختالفات درون بود كه مخالفان چپگرا يبرال

بي شمار مخالفان تا بهمن  و دسته هاي اهللا خميني همگي در اطراف آيت1357گروهي افتادند

و شخصيت فرهمندش، از توانايي ويژه كه عالوه بر جذبه خاص اي براي گرد آمده بودند

م و و جهت دهي آنها حول اهداف عيني . شخص برخوردار بودهدايت

به مدت يك دهه قدرت در دست اين نيروهاي راديكال اسالميپ س از انقالب اسالمي،

با هاي اقتصادي،بود كه در اصلِ گسترش حوزه نفوذ دولت در حوزه و اجتماعي  فرهنگي

و مالي، دولتي كردن. سوسياليسم رايج در دنيا هم انديش بودند ملي كردن منابع اقتصادي

به پذيرش ايدئولوژي فراگير انقالبي از ويژگي هاي اين ده عرصه و الزام جامعه  هاي فرهنگي

دوقدرت در اين دوره از جمهوري اسالمي عمدتاً. سال بود دولت مير حسين در دست

و در دهه  كه از سوي طيفي از همين نيروها داده شد 1370موسوي بود  در تقسيم بندي

و ايدئولوژيك شد» چپ سنتي« عمده اعضاي اين دو دولت وابستگي سياسي . ناميده

به حل شدن ايران در نظام سرمايه وبه طور كلي سير تجدد داري جهاني انجاميده است

مي افتد سيستم ايران را نيز تحت بنابراين جريان به راه هايي كه در كل سيستم سرمايه داري

ب. دهدتاثير قرار مي و جمعگرايانه را از جناح چپ پس از انقالب اسالمي رخي مفاهيم راديكال

و در جريان انقالب اسالمي آنها را با دسته  هاي چپگراي پيش از انقالب به ميراث برد

كه. هاي تفكر شيعي آميختآرمان مي شود در بررسي سير چپگرايي در تاريخ ايران مالحظه

به قسمتي از روحانيت ها حاكم، پس از انقالب جناح چپ راديكال وابسته ي سياسي گروه

به حاشيه راند» غيرخودي« در اين روند، معيارهاي ايدئولوژيك جمعگرايانه. را با موفقيت تمام
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به سوي چپگرايان قبل از انقالب با ايدئولوژي مبارز شيعي درآميخت تا سير تاريخ ايران

.را تداوم بخشد» مدرنيسم يكپارچه تمركزگراي يكسان ساز«

 سياسي در آستانه انقالب اسالمي جناح بندي-2
و اجتماعيدر جريان انقالب اسالمي  پس از فروپاشي رژيم قديم نيروهاي سياسي

و براي عمده به نزاع با يكديگر پرداختندكسباي آزاد شدند فرايند. قدرت يا مشاركت در آن

طي همين مبارزات صورت پذيرفتجديد انقالبي بازسازي ساختار دولت  وودر گروه ها

و اجتماعي طبقات خاص شكل گرفتند : 1382بشيريه،( احزاب سياسي در حول منافع اقتصادي

ترين مشخصه دسته بندي هاي سياسي در آستانه انقالب، به عرصه آمدن نيروي مهم.)27

كه همانند مخالفان با سابقه رژيم شاه يـعني ماركسيست و) تندروترين مخالفان(ها جديدتر بود

كه در طيف ميانه رو مخالفان قرار داشتند سعي داشتند سير پيش رونده انقالب را در ليب رال ها

و ايده هاي خود جهت دهي كنند در. راستاي آرمان ها اين طيف نيروهاي مذهبي بودند كه

و در سمت  و مخالف وضع موجود قرار داشت يك سر آن مجموعه اي از نيروهاي راديكال

كه سياست را چندان مربوط به ديانت نمي دانستندديگر اين طيف، نيرو .هايي قرار داشتند

و هاي سياسي در آستانه انقالب، داراي ويژگيو جريانگروه ها و تمايزات نسبي ها

و جمعيت و مرامنامه متداخل هستند زيرا برخالف احزاب ها، اين جريان ها داراي ايدئولوژي

و مكتوب نيستند و)42: 1378ظريفي نيا،(رسمي كه در برابر تحوالت  بلكه فرايندهايي هستند

و بدين ترتيب سياست آنها در اين باره شكل مي به. گرفترويدادهاي زمان واكنش نشان داده

و ارزش و آرمانعبارت ديگر، باورها ها زماني كه آنها در مقابله با عناصر هاي اين جريانها

و بوروكراسي، اقتصاد ميقدرت يعني سياست و اجتماع قرار به. گرفتند نمايان شدند، با توجه

و احزاب سياسي در سالتوضيحات فوق چه هاي پس از پيروزي انقالب ار بلوك از نيروها

: اسالمي پديدار شدند

به طبقه متوسط جديد؛اول و ليبرال متعلق و گروه هاي سكوالريست  احزاب

م دوم احزاب هوادار سوسي و  يسم؛ ركسااليسم

و تحصيل سوسياليست سوم گروه هاي اسالمگراي به بخشي از طبقه روشنفكران متعلق

 كردگان؛

به روحانيت سياسي و بنيادگراي متعلق بشيريه،() اصولگرايان(و چهارم احزاب غيرليبرال

1382 :27(.

و پس از شهريور و آغاز چرخه مدرن در ايران سه جريان1320بعد از انقالب مشروطه

چپ: سياسي-فكري كه.اسالمي در ايران نضج گرفتو) سوسياليست(ملي گرا، در حالي
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 جريان1332نخبگان ملي گرا هدايت مشروطه را در دست داشتند، چپ ها تا شهريور

و بنيادگرايان آرام آرام پس از دهه-دار فكريريشه به1340 سياسي ايران بودند  شمسي

.)57: 1378نيا، ظريفي(جريان غالب تبديل شدند

و هااحزاب و جبهه ملي، از مخالفين-ي ليبرالگروه  دمكرات همچون نهضت آزادي

و بر خالف دسته. رو بودند در مبارزات خود ميانهقديمي نظام رضا شاه بودند كه عموماً ها

كه به خصوص از دهه  و ماركسيست  به مبارزه مسلحانه بر ضد نظام 1340جريان هاي چپگرا

هاها همواره به دنبال رضا شاه دست زدند، ليبرال دمكراتمحمد وي مسالمتروش آميز

در. پارلماني در مبارزه با رژيم بودند و هم طيف سكوالر آن، هم طيف مذهبي تر اين جريان

به جدايي دين از حكومت اعتقاد داشتند پس از انقالب اسالمي اين ايده در ميان طيف. كل

شدكامالًمذهبي جريان ليبرال  . تثبيت

كه از سوسياليست هاي اسالمي تا ماركسيست هاي ضد دين را شامل گروه ها ي چپگرا

بيشترين تعداد. هاي نظامي بودرو تا چريكشدند در برگيرنده طيفي از نيروهاي ميانهمي

و  و ماركسيست طيف چپ قرار داشتند مخالفان تندرو محمد رضا شاه در ميان طيف سكوالر

و غيرمذهبي بود،-سازمان فدائيان خلق،كه داراي مشي ماركسيستبخصوص   لنينيست

و پس از آن بيشترين تعداد كشته شدگان در جريان مبارزات بر ضد رژيم رژيم شاه را داشتند

و اصول سازمان مجاهدين خلق،كه يك سازمان التقاطي مركب از آرمان هاي ماركسيستي

قب. اسالمي بود، قرار داشت ل از انقالب اسالمي طيف مبارزين بر ضد رژيم شاه به جز دو دهه

و در نهايت دو سازمان مذكور، دربرگيرنده دسته هايو دستههاگروههاي چپگراي ديگر

و نيروهاي ليبرال بود  كه رژيم 1350به خصوص در دهه.)592-595، 1377آبراهاميان،(اسالمگرا

و راه و مخالفت بيش از پيش هاي مسالمتمحمدرضاشاه در اوج قدرت قرار داشت آميز انتقاد

به فعاليت زير زميني عليه رژيم دست زدند در راس  كه مسدود شد دسته هاي ماركسيست

يها چپ هاي ايراني عموما ماركسيست1342تا قبل از سال. مخالفان رژيم قرار گرفتند

و جدايي دين از حكومتل و نيز)ريسمسكيوال(نينيست يا استالينيست بوده اند ، دولتي شدن

و امريكا بود(1اقتصاد اشتراكي، مبارزه با امپرياليسم جهاني  از مباني) بيشتر منظور غرب

به عبارت ديگر در يك نگاه به اكثريت چپگرايان قبل از انقالب. اعتقادي آنها بوده است

د و ليبرال اتخاذ شده باشد كه از اصول اسالمي و آرمان هايي مبانر اسالمي، مفاهيم التقاطي

به چشم نمي  به عنوان يك تشكل التقاطي-» سازمان مجاهدين خلق«.2وردخاوليه آنها

و غرب«اصطالح.1 ها» مبارزه با امپرياليسم شرق شدوماركسيستي از سوي چپ .ارد فرهنگ سياسي ايران

اولين سوسياليست اسالمي، اما داراي پيروان انگشت شمار) شمسي20روشنفكر متاخر شريعتي در دهه(مد نخشبمح.2

ميوجز .ودر اقليت به شمار
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ين نخست از نهضت آزادي ايران انشعاب كرد،1340كه در پايان دهه-) اسالمي-ماركسيستي(

كه آرمان هاي چپ را با اصول اسالمي تلفيق كرد و قدرتمند بود . تشكل سازمان يافته

و فقهاي ديني در دهه هاي و1350و1340شاخه بنيادگرا يا اصوليون علما  قدرت گرفتند

نيروهاي مذهبي پيش از انقالب. پس از انقالب توانستند جريان غالب سياسي را تصرف كنند

در آغاز.به داليلي سياسي شدند تا اينكه در جريان انقالب اسالمي قدرت را در دست گرفتند

وپس1340دهه   از درگذشت آيت اهللا العظمي بروجردي، طيف روحانيت محافظه كار

كه سال نيروهاي دين ها بعد از سوي شاگرد وي مدار با نوعي خالء رهبري روبرو شد، خالئي

و. آيت اهللا خميني پر شد آيت اهللا خميني بر خالف آيت اهللا بروجردي در زندگي شخصي

و سياسي خود هيچگاه شخصيت محاف و در اطراف وي1ظه كاري نداشته استحوزوي

در.)583-591: 1377آبراهاميان،(مجموعه اي از نيروهاي مذهبي ضد محمد رضا شاه جمع شدند

كه در درس هاي واليت فقيه خود در نجف ساختارشكنانه حوزه 1340دهه  آيت اهللا خميني

و نه و پا قرص نفوذ علماي ديني را گسترش داده بود هنوز منتقد سلطنت بود طرفدار پر

.)1376كديور،( بيان كرد1357استعفاي محمد رضا شاه؛ آنگونه كه در سال 

 جناح بندي سياسي پس از انقالب اسالمي-3
و متناسب با پيروزي انقالب اسالمي، نظريه واليت فقيه آيت اهللا خميني تحقق عيني يافت

 در حزب جمهوري اسالمي دوره عمدتاًك)ره(با مقتضيات زمان از سوي پيروان امام خميني 

و تعبير شد ها. هم گرد آمده بودند، تفسير  بر اساس انديشه هاي سياسيي اصولگراگروه

 از در نجف آن را تدريس مي كرد،)1963(1342كه در واليت فقيهاهللا خميني در كتاب آيت

و و روحانيون حمايت كردند نوعي حكومت ديني احزاب اصولگرا. اسالمي به رهبري فقها

و اصناف قرار داشتند و مورد پشتيباني بازار و پايين بودند . عمدتا متشكل از روحانيت متوسط

اين نداشت اغلب جاذبه چندان شهرنشين غير سنتي از آنجايي كه مشاغل روحاني نزد طبقات

دافراد از .ي پايگاه اجتماعي روستايي بودندارا روحانيون خرده پا

و سازمان هايي تشكلدر راس دركه ها  تشكيل آستانه انقالباز جانب روحانيون سياسي

قمو شد جامعه روحانيت مبارز .)27-28: 1382بشيريه،(د قرار داشتنجامعه مدرسين حوزه علميه

 يك سال پس از انقالب تشكيل شده بود دربرگيرنده اقشار جامعه روحانيت مبارز كه رسماً

تا. سياسي روحانيون بود به فقهاي ديني بود كه بيشتر يك تشكل مربوط جامعه مدرسين

 
و نگـاه متفـاوت امـام مراجعـه شـود بـه.1 (فـوزي تويـسركاني: براي مالحظه برخي نوآوري هاي فقهي و ). 1380. مـذهب

.226-230صص.مدرنيزاسيون در ايران
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و گروه.روحانيون سياسي، پس از انقالب قوت گرفت  اين دو تشكل، بخش روحانيت احزاب

و انجمن هاي اسالمي مختلف مخصوصا انجمن مي داد هاي اصولگراي اسالمي را سامان

و و پرورش واسالمي معلمان در ميان فرهنگيان آموزش نيز انجمن هاي اسالمي مدارس

دكردانشگاه ها، حيات اين گروه هاي اصولگرايان اسالمي را در مراكز فرهنگي تقويت مي

وروه هاي اسالمي ديگر چون سازمان مجاهدين انقالب اسالميگ.)222-227: 1382 خواجه سروري،(

سازمان).27-28: 1382 بشيريه،(حزب اهللا نيز بر حول مواضع آيت اهللا خميني شكل گرفتند

كار انسجام تشكيالتي، برنامهو تشكيل شد ساز1357در سالكه مجاهدين انقالب اسالمي 

و احيانا انتظامي از نظام نوپا را با واسطه يعني با ايجاد و حراست امنيتي بهريزي  يا توسل

ونهادهاي مربوطه مي داد، بي واسطه انجام حزب جمهوري ). 222- 227: 1382خواجه سروري،( يا

 بر فراز همه-كه با خواست آيت اهللا خميني تشكيل شده بود1358 كه در سال- اسالمي

در ابتداي انقالب نيروهاي مذهبي معتقد. تشكل ها به عنوان يك حزب فراگير قرار گرفته بود

هم. بودند يكپارچگي نيروهاي مذهبي در حزب جمهوري اسالمي پايدار خواهد ماند روي

و از امكانات بسيجر و ارتباط توده اي گسترده داشتند فته گروه هاي اسالمي اصولگرا پايگاه

ب و ويژه اهرم هاي قدرت عمده چونه مردمي در مقايسه با احزاب ديگر برخوردار بودند

و ديگر نهادهاي انقالبي را در دست داشتند ).27-28: 1382بشيريه،( كميته ها

ازنخستيگرچه به زودي معلومن دولت پس  انقالب توسط نيروهاي ليبرال تشكيل شد اما

به گذشته از سوي كه بين خط مشي مدرن اين جريان با ايده هاي مبتني بر بازگشت شد

يا. اكثريت نيروهاي مذهبي حاكم بر سير انقالب تفاوت وجود دارد نيروي چپ التقاطي

و در ابتد) سازمان مجاهدين خلق(ماركسيست هاي اسالمي  ا با نيروهاي سنتگراي مذهبي

و پس از تشكيل دولت موقت ليبرال ها در يك جبهه قرار داشتند اما اندكي پس از انقالب

و ماركسيست هاي مذهبي  ضد نيروي ليبرال) مجاهدين(توسط نيروي ليبرال، نيروهاي مذهبي

م. متحد شدند تا اينكه دولت موقت سقوط كرد وسوي كه بدنه با روي كار آمدن دولت مهندس

به عنوان يك غير  آن عمدتا متشكل از نيروهاي سنتگراي مذهبي بود، نيروي التقاطي نيز

علت فاصله گرفتن ماركسيست هاي اسالمي از اكثريت سنتگرايان اسالمي حاكم،. شناخته شد

كه در  و آرمان هاي سوسياليستي حاكم بر نيروي التقاطي عنوان شده است مشي چپگرايانه

كه نيروي التقاطي پس از انقالب. قرار داشتند» اسالم ناب« با اصول تقابل علت ديگر آن بود

كه حجم و عمل راديكال را حفظ كرده بود ولي نيروي مذهبي يهمچنان ظرفيت هاي انديشه

كه الزمه تحقق آرمان و بسياري از ابزارهاي قدرت را وسيع از آرمان هايش برآورده شده بود

و هايش بود به دس و تعديل به سوي ثبات ت آورده بود خوهان آن بود كه جريان انقالب

بدين ترتيب اين دو نيرو نيز با يكديگر در تقابل قرار گرفتند؛ در نهايت. آرامش هدايت شود
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. پيروز ميدان شدند) اصولگرايان(نيروهاي مذهبي

و سازمان و به طور عمده حزب توده فدائيان خلق اوج ضعف جريان چپگراي غير ديني

و پس از آن نتوانستند بر سير تشكيل نظام جديد  كه آنها در جريان انقالب زماني آشكار شد

و ضربات مداوم ساواك در طول دهه هاي قبل از سال. تاثيري بگذارند ها مبارزه با رژيم شاه

با مباني به عالوه، توده هاي مردم اكنون. انقالب تاثير خود را بر اين تشكل ها گذارده بود

هاايدئولوژيك اين  و خود آن گروه ها بيگانه شده بودند  در ورطه اختالفات دروني افتاده گروه

يك. بودند كه اين سازمان در طول تاريخ تاسيس خود درباره فدائيان خلق بايد گفته شود

ا و و تا قبل از انقالب اكثر اعضاي محوري آن توسط نيروهاي انتظامي منيتي سازمان نظامي بود

.شاه سركوب شدند، بنابراين در شرايط ثبات پس از انقالب توانايي ادامه راه را نداشتند

و سه دسته از احزاب هابدين ترتيب و گروهي درگير در فرايند انقالب يعني گروه احزاب

و ماركسيست، هاي ليبرال طبقه متوسط و گروه هاي سوسياليست احزاب چپگراي، احزاب

ها توسط1361 تا سال) التقاطييروين(اسالمي  حذف) دسته هاي مذهبي(ي مذهبي گروه

به تدريج آرايش نيروهاي سياسي.شدند  حركت نظام نوپاي جمهوري اسالمي به سوي ثبات

و قانون اساسي مصوب در رفراندوم سال اي بر مبن حذف نيروهاي مخالف اصول اسالمي

ه. هموار كرد1358  بود كه مناصب سياسي1360اي فقهاي شيعه از اصولگرايان در پرتو آموزه

به طور كامل تصرف كردند،  اقليت ولي بين خود آنها نيز دو دسته بندي به وجود آمد؛را

و آيات عظام آن تشكل ناهمفكر بودند بعدها در دروني جامعه روحانيت كه با اكثريت مراجع

.)27-33: 1382بشيريه،(دگرد هم آمدن» مجمع روحانيون مبارز«تشكل جديدي با عنوان 

 شكل گيري جريان سياسي چپ پس از انقالب اسالمي-4
به عنوان سومين نخست وزير 1357دو سال پس از انقالب  با انتخاب مير حسين موسوي

هادر جمهوري اسالمي ايران دسته اي از كه بعدها با گروه به صحنه آمدند ي اسالمي اصولگرا

و راست تا سالبنديهدست.دعنوان چپ سنتي ناميده شدن به چپ هاي هاي جريان هاي سياسي

در ميان عموم رايج نبود اما جناح چپ در حاكميت اسالمي) دوره هاشمي(افول قدرت چپ 

و 1370تا ابتداي دهه   توانست هويت منفصل خود را از جناح راست در قالب تشكل ها

و شكل گيري مجموعه اي كه امروزه از ريخچه پيدايشتا. روزنامه هاي خودي بازيابي نمايد

چپتحآن جي)ياسالم(ت عنوان مي شود ريشه در انات اسالمي مبارز قبل از انقالبرياد

ني. دارد ازرواين و فارغ التحصيالن دانشگاهاقها عمدتا عبارت بودند ها، شماري شار دانشجويي

و اليه هاي كم درآمد بازاري  درم.)287-288: 1378،)1(المزيباك(از روحانيون، كارگران جموعه چپ

ل روهاي راديكاني.و سازمان رسمي حكومت نداشتيه قوه مجردرن چندايآغاز انقالب نقش
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پ» انقالب اسالميينسازمان مجاهد«تر چپ و بخش1357 از انقالبسرا هاي تشكيل دادند

هاعظيم  هاي كارگري، دانشجويي، اعم از روحاني، فارغ التحصيالن دانشگاهها، اتحاديه چپ

و اصناف بازاري وارد  بخش.)29: 1378،)2(زيباكالم( شدند» حزب جمهوري اسالمي«كارمندي

واد نشجويي چپ نيز در درون دانشگاه ها نخست تحت عنوان سازمان دانشجويان مسلمان

در پس از انقالب فرهنگي در قالب انجمن هاي اسالمي دانشجويان در زير يك چتر سراسري 

ي عمدتا تحت لواي حزبولتقلمسمناب» حدتوكيمتحدفتر«سطح كشور تحت عنوان 

و در طيف راديكال هاي اين حزبي جمهور ليت پرداخت تا اينكه حزب منحلافعبهاسالمي

و دفتر تحكيم مستقل گرديد . شد

كه از افراد تندرو تشكيل مي شدند ابزار طيف چپ در دانشگاه ها و اين دانشجويان بودند

 تا اواخر سال 1359انجمن هاي اسالمي بين سال. در تسخير سفارت امريكا نيز نقش داشتند

و 1371 به اساتيد و تندروانه نسبت و با اعمال قوانين خشك بي رقيب بودند  در دانشگاه ها

مي. دانشجويان اعمال فشار مي كردند ويژگي هاي دفتر تحكيم وحدت را در اين دوران چنين

به طور خالصه طرح:ن برشمردتوا و انحصار طلبي، تك صدايي، برخوردهاي حذفي

به دور از واقعيت و فتر تحكيم پس از تسخير سفارتد.)73: 1378ظريفي نيا،  ( شعارهاي آرماني

و جايگاه خود را به انقالبيون شناساند كه اعالم وجود كرد ر كنار اين چند جرياند. امريكا بود

ك» انجمن هاي اسالمي«از اصلي چپ بايد و سازمان هاي دولتي نام برد ه صنفي، اداره جات

و تا چند و نهادهاييچ. مي رسند نفردص نوعا از چند نفر شروع شده پگرايان تشكيالت

ج و سپاه پاسداران، دادگاه هاي انقالب،  بنياد شهيد، بنياد اموري،د سازندگهاهمچون كميته

كه پس از انقالب، جهاد دانشگاهي،نجنگ زدگا  سازمان تبليغات اسالمي را در دست داشتند

به اهميت زيادي كه نظام جمهوري اسالمي.)29-30: 1378،)2(زيباكالم(شكل گرفته بودند با توجه

مي دهد اين نهادها بنيادهاي خود را همواره بر مبناي تقويت قدرت بسيج توده  به بسيج مردمي

ب. اي ايجاد كرده اند به شكل گستردهابزار به مناسبت هاي سيج مردمي در ابتداي انقالب تر

له يا عليه افراد،  هامختلف در دفاع يا اعتراض بر شدگروه .و برنامه ها مورد استفاده واقع مي

شيوه هاي بسيج نظام جمهوري اسالمي ملهم از سازمان بندي نهادهاي مذهبي پيش از وقوع

و بنابراين متكي به و روحانيت بودانقالب بود الزمه پيشرفت كار گروه هاي انقالبي،. مسجد

و تشويق مشاركت به شيوه اي پوپوليستي بود و توده اي : 1382بشيريه،( ادامه فرايند بسيج سياسي

35-34(.

، ايران شاهد سوسياليستي كردن)1360-1368(در دوره اول نخست وزيري موسوي

و تحكيم حاكميت است به شرايط جنگي اكثريت حاكم بر نهادهاي دولتي آن با توجه. اقتصاد

و اداره يا دست كم كنترل آن به روز ايران معتقد بودند بايد منابع اقتصادي كشور دولتي شود
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اي. دولت واگذار شود كه كارگاه يا كارخانه و كال هر كسي و صاحبان صنايع سرمايه داران

مي شدندخواند» زالو«داشت يا ثروتمند بود با عنوان  در بين مردم اين اعتقاد رايج شده بود.ه

خون مظلومان را توي شيشه كرده«كه ممكن نيست كسي ثروتي بدست آورده باشد مگر اينكه 

آن.و از حق ديگران خورده باشد» باشد و انقالبيون حاكم در آنچه توسط روشنفكران حكومتي

و روزگار به عنوان راه حل برون رفت از وضعيت نامطلو ارائه شد آن بود» منحط طاغوتي«ب

به عنوان عامل توزيع مساوي.1كه همه امكانات بايد در اختيار همه مردم قرار گيرد دولت

و در نتيجه همه چيز دولتي شد دولتي كردن نتيجه امر،. امكانات بين مردم وارد عمل شد

و كنترل تجارت خارجي، محدود كردن شركت ان بازرگاني و ها، تعاوني حصارهاي خصوصي

كشاورزان براي فروش اليحه تشديد مجازات گران فروشان، تعيين قيمت براي كاالها، اجبار

.بود... محصوالت زراعي

 عالوه بر اقتصاد، عرصه هاي اجتماعي نيز تحت نظارت دولت قرار گرفت به گونه اي كه

م و نهادهاي دولتي حتي بر زندگي شخصي نيز سنگيني به اينكه.ي كردسايه دولتيان با توجه

كه انقالبيون در آن جايگزين شده بودند عامل عملي كردن آرمان هاي  دولت به عنوان بازويي

به انسان هاي كامل  انقالب بود حق داشت كه فضاي اجتماعي سالم را براي تبديل افراد جامعه

ك.به وجود آورد و افرادي آرمان هاي«ه در برابر براي ايجاد اين فضا بايستي نقاط كور جامعه

مي گرفتند» اصيل انقالبي و هدايت قرار كه در برابر اين. ايستاده بودند زير نظارت كساني

آرمان ها ايستاده بودند مخالفان انقالبيون حاكم بودند، اعم از اينكه چپگرا يا راستگرا، اسالمي 

و ليبرال يا كمونيست باشند .يا غير اسالمي

از در دوره اول نخست وزيري ميرحسين موسوي مخالفين خارج از دايره اصولگرايان

كه در درون  و از كشور اخراج شدند اما از آخرين سال نخست وزيري وي مخالفاني حاكميت

و حلقه پيرامون  حلقه نيروهاي مذهبي وجود داشتند همچون مهدي هاشمي، نهضت آزادي

به حاشيه رانده شدند راين در پايان دوره اول نخست وزيري بناب. آيت اهللا شريعتمداري،

در. موسوي اختالفات بين اصولگرايان عيان شده بود جناح راست اصولگرايان قوه قضائيه را

و قوه مقننه را  و راديكال چپ، مقامات دولتي كه اقليت كمتر برجسته دست داشتند در حالي

به فقها. در دست داشتند به ساخت قوه قضائيه كه متكي و قضات حوزوي بود با توجه

كه بعدها راست سنتي ناميده شدند كفه سنگين تري در ساختار سنتگرايان راديكال يا آنگونه

 
در.1 مصاحبه ها؛: براي نمونه مراجعه شود به مجموعه دو جلدي مصاحبه هاي رئيس جمهور وقت، آيت اهللا خامنه اي

حجمجموعه مصاحبه  تا 1360ت االسالم والمسلمين سيد علي خامنه اي رئيس جمهوري اسالمي ايران در سال هاي

.، انتشارات سروش1366 تهران،.1362
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مي دولت اكثريت مجلس از بنابراين در اين زمان. قوه قضائيه بدست آوردند موسوي حمايت

و مجلس در اقليت قرار داشتندوكردند به عنوان عامل. طيف راست در دولت كه مهميجنگ

صف بندي ها در درون نيروي مذهبي ؛ از يكسو تحت الشعاع خود قرار داده بودرابسياري از

و از سوي ديگر دست اصولگرايان بر وجود اختالفات بين طبقه حاكمه سرپوش مي گذاشت

وحاكم بخصوص  كه قدرت بيشتر در مجلس دوم اكثريت جناح چپ در دولت موسوي  را

.فان شان باز گذاشته بودداشتند در كنار زدن مخال

ا ها يعني حذفز بيرون راندن رقباپس و گروه ي غير اسالمي در سال هاي اول انقالب

به تدريج غيريت سازي ميان خود هاخالي شدن فضاي سياسي اجتماعي از دشمن ي گروه

اصهانيروو)147-148: 1384سلطاني،(اسالمي بر جسته تر شد نجه رقابت هاي درو متوگراولي

كه نظام سياسي پيد.ندگروهي گرديد درابه موازات استحكامي  كرد نيروهاي پيروز حاكميت

اول بار اين دو دستگي پس از مجلس دوم مشهود.دنديكاف گردشرصفوف داخلي خود دچا

به طور يكدست از نيروهاي اصولگرا تشكيل شده بود ين جرقه هاي اين شكاف نخست. شد كه

رخاسن مجاهدين انقالب ابتدا در درون سازما د سپس در داخل حزب جمهوريكرالمي

و در نهايت در متن ميه روحانجامعاسالمي تداوم يافت بهبت و به وقوع پيوست ارز تهران

در اتفاق بسيار1367 در فروردين. انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه منجر شد مهم

در از روحانيون جمعي؛عرصه فعاليت سياستگران روحاني رخ داد كه متمايل به جناح چپ

و يكپارچه روحانيت مبارز فعال بودند، پس از طي  طوالنيهيك دور تشكل معروف

به اختالف و سياسي خود، تصميم و همتايان روحاني و نظر با همكاران تغيير مشي، تشكيالت

و سيد محمد موسوي خوئيني ها با مهد. روش سياسي گرفتند ي كروبي سيد محمد خاتمي

و تشكيل يك تشكيالت روحاني مستقل را مطرح كنندهديدار كرد از.و پيشنهاد انشعاب پس

كه همانند جامعه-به صورت كتبي اعالم گرديد، مجمع روحانيون مبارز)ره(آنكه موافقت امام 

شد- فقط مجاز بود در تهران براي مجلس نامزد معرفي كند به.)325: 1382خواجه سروري،( تشكيل

به وجود آمد با انشعاب. اين ترتيب مجمع روحانيون مبارز از دل جامعه روحانيت مبارز

شكل،»جامعه روحانيت مبارز«از» مجمع روحانيون مبارز« مرزبندي كاملي ميان دو جريان

 اين تشكل رسما1368پس از تصويب اساسنامه مجمع روحانيون مبارز در تير ماه. گرفت

علي اكبر سيد محمد خاتمي، االسالم مهدي كروبي، سيد حجج. از كردفعاليت خود را آغ

 مجيد،محمود دعايي سيد عبدالواحد موسوي الري،سيد محتشمي پور، محمد علي ابطحي، 

 اسداهللا بيات از موسسينوانصاري، رسول منتجب نيا، محمد رضا توسلي، صادق خلخالي

).1384،ايرنا( مجمع روحانيون مبارز هستند
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ا  ميانيرتباط تنگاتنگ غالمرضا مصباحي سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، با بيان اينكه

مي كندي روحانيگروه ها و مجمع روحانيونج« وجود دارد اضافه امعه روحانيت مبارز تهران

مي در اصول مشترك و بر آن پافشاري و اين اصول عبارتند. كنند اند از اصل اسالم، انقالب، راه

و)ره(خط مشي امام و تفسير« به گفته مصباحي.رهبري مقام معظم رهبري، واليت فقيه قرائت

و  به همديگر بسيار نزديك بر ادامهو هر دو گروه» استتقريبا يكساناين دو گروه از اسالم

وور اش درتن.)1383، ايسنا( تاكيد دارندمام مشي ها جايي كه اين دو جناح با هم تفاوت دارند

به طور عمده در نحوه برقراري عدالت اجتماعي است و تشخيص. برخي مواضع اقتصادي

و مس كه حمايت اصولي از محرومين، مستضعفان مانان جهانلجامعه روحانيت مبارز اين بوده

و  به بخش خصوصي و حامي ميسر است؛ در از راه بها دادن بيشتر تبديل دولت به نهادي ناظر

ب اري نوعي نظام اقتصادي ديده كه در آن دولترقرحالي كه مجمع روحانيون تحقق آن را در

 با توجه.)312: 1382 خواجه سروري،(ي از وزني معتنابه تر برخوردار استوصدر برابر بخش خص

ج و دارروحانيونع اي سنگين تر از مجمه روحانيت مبارز از لحاظ فقهي كفهعمابه اينكه د

مي كنند خاستگاه طبقاتي اعضاي اين دو تشكل و قوي كشور از آن حمايت روحانيون برجسته

به تبع آن منبع اتكاي اقتصادي اعضاي آنها در چنين ديدگاه هايي تاثير داشته است .و

مي شود به عينه مشخص كه در بين طبقه با مراجعه به متون تاريخي جمهوري اسالمي

و حتي قبل از عيان شدن دو دستگي بين اصولگرايان پيروز حاكمه جمهوري اسالمي از ابتدا

و راست وجود داشته استبنهاي سياسي، دستهدر رقابت از. دي افراد به چپ به گفته يكي

و راست از دوره نخست وزيري موسوي آغاز دانشجويان خط امام، شكل گيري عناوين چپ

از نيز در اعترافات مهدي هاشمي مالحظه مي).1383يردامادي،م(شد  يكي به عنوان شود كه وي

دمي بين حسينعلي منتظري طيف راستگراي حاكميت را در برابر خودهللااعضاي بيت آيت

سامچيان دبي بادهللاسدااينكه يا).256-265: 1369، محمدي ري شهري( ت موتلفه اسالمي جمعياسيير

ها آنها را كار جناح چپ حكومت بنديبه اين دستهرهشاادر مصاحبه با نشريه صبح ضمن

و  كه از افكار چپگرايانه مي داند  ). 275: 1375كتاب صبح،(اندمتاثر بوده» سوسياليستي«اسالمي

اسمجلس شاهدي ديگر از تاريخ دسته بندي هاي سياسي كه دوم شوراي المي است

بريهابه دليل همرظاهراً و همچنين حاكم بودن شرايط جنگي  با دولت چپگراي موسوي

ي كاوازككشور هيچ استيضاحي از هيچ به عمل نياوردبينهزيران اكثريت. دولت دوم موسوي

مي دادند كه ميرحسين موسوي. نمايندگان اين مجلس را چپ ها تشكيل و زماني پيش از آن

كه بعدها براي با ر دوم براي رياست جمهوري انتخاب شده بود تقابل ميان دو جناح حاكم

به وجود آمده بود و چپ ناميده شدند، در كشمكش ميان فراكسيون رهبر فقيد انقالب. راست

چپ(طرفدار موسوي  مداخلهو فراكسيون مخالف انتخاب دوباره موسوي،) اكثريت نمايندگان
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با.، لزوم راي به موسوي را براي دور دوم يادآور شدند طي پيامي به مجلسودهكر  احتماال

را بر نمي تابيد اين حكم تغيير مهم ترين مقام اجرايي كشوركه شرايط جنگي كشورتوجه به

دليل ديگري كه اين موضع گيري سياسي. حكومتي از سوي آيت اهللا خميني صادر شد

كه ايشان نمي  به وجود آمده در كشور كه حضرت امام مي تواند اين باشد خواستند ثبات

و حلقه راديكال هاي اصولگرا در اطراف وي وزن سنگين تري در آن  روحانيون جوان تر

و تزلزل تبديل شود به بي ثباتي مي. داشتند كه احتماال امام ترجيح برخي بر اين باور هستند

و اصولگرا و نه داد ادامه تثبيت مراحل انقالب توسط همين روحانيون يان جوان تر ادامه يابد

و محافظه و نيز زندگي غير سياسي كه در تمام زندگي سياسي كاران روحاني يا غير روحاني

و بعد از انقالب همواره در برابر وي جبهه گيري مي كردند حكم با وجود.حوزوي امام، قبل

اهللادوم نفر نماينده مجلس 270 نفر از مجموع99امام   رئيس آذري قمياحمدبه رهبري آيت

اين راي كه بر خالف.، به نخست وزيري موسوي راي منفي يا ممتنع دادندفراكسيون اقليت

به مجلس داده شده بود، فرصتي در اختيار جناح چپ مجلس قرار داد تا  نامه ولي فقيه زمان

و در انتخابات بعدي از آن بهره به مخالفت با واليت فقيه متهم كند . جويدجناح راست را

به معناي«برخي از نمايندگان مجلس در آن زمان پيام امام درباره نخست وزيري موسوي را

تعبير كردند در حالي كه ساير راستگرايان با اين استدالل كه پيام امام ارشادي» بستن دهانها

مي كردند  .)1383، ايسنا(است امكان مخالفت با آن را بيان

 نتيجه
و راست در دهه اخير ناميده مي شود دو شاخه منشعب از جامعه روحانيتآ نچه چپ

و ديگر جريان هاي عمده جمهوري) اسالميي از دسته گروه هاي اصولگرا(مبارز  است

و پر گرفته اند كه درگير مبارزه، اسالمي حول همين دو جناح بال كه رقباي اين جريان چرا

به تدريج از صحنه سياست حذف شدندقدرت بودن و در جريان.د در آستانه انقالب اسالمي

هاجايگيري  سه دستهگروه ها:و جريان هاي مبارز با رژيم شاه، و دسته هاي ليبرال، گروه

و تشكل هاي التقاطي سازمان در جريان مبارزه) سوسياليست-اسالمي(هاي ماركسيست

به نفع  هاقدرت عرصه را در جريان انقالب اسالمي، اقبال. اسالمگرا ترك كردنديگروه

به  هاعمومي نسبت كه ساير ايدئولوژي ها در گروه ي اسالمگرا افزايش يافته بود در حالي

در. قرار گرفته بودند» اسالميت«سايه گفتمان به دليل ساختار مذهب به عالوه نيروهاي مذهبي

كه ويژگ روند.ي عمده انقالب است به نفع خود بهره بردندايران از ابزارهاي بسيج توده ها

سه جريان ديگر بخصوص در دوره نخست وزيري مير حسين  پيروزي نيروهاي مذهبي بر

كه بعدها چپ سنتي ناميده شد و حاكميت جرياني . كامل گرديد،موسوي
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و اقتصادي، هادر عرصه اجتماعي به)1360-1368( در دو دولت ميرحسين موسوي چپ

و اقتصاد دست زدنددو در. لتي كردن حوزه عمومي با توجه به حاكميت ايدئولوژي فراگير

در-چارچوب گفتمان انقالب اسالمي  انقالبي، اصولگرايان حاكم تمام ابزارهاي قدرت را

و آرمان هاي انقالبي را عملي سازند تا. دست گرفتند تا اهداف » آحاد جامعه«آنها تالش كردند

و ديوانساالرانه براي تحقق» فرهنگ انقالبي«را تحت قيمومت و از ابزارهاي دولتي درآوردند

و- نتيجه آن بود كه حوزه هاي اداري. اين هدف بهره گرفتند  ديوانساالرانه، اقتصادي

و اقتصاد-اجتماعي  فرهنگي تحت كنترل دولت قرار گرفتند، به عبارت ديگر حوزه عمومي

صادي را دولتي كردند تا با اداره متمركز اين منابع، عالوه بر آنها ظرفيت هاي اقت. دولتي شد

درآمدها، حوزه هاي اقتصادي را اصالح يا اصطالحا» توزيع عادالنه«تحقق شعار بنيادين 

طي سال هاي. كنند» پاكسازي«  آن بخش از گفتمان انقالب اسالمي 1358-1368به طور كلي

به حاشيه ران و بخش سنتي اين گفتمان كه حول دالكه ريشه در تجدد طلبي داشت ده شد

در گفتمان انقالب اسالمي،.)133- 145: 1384سلطاني،(شكل گرفته بود برجسته گرديد» اسالميت«

و ميراث دار آن، علماي  قرائتي از اسالم كه مطابق با منابع فقهي يا همان سنت اسالمي بود

به گفتمان برتر تبديل شد و مجتهدين بودند در.حوزوي  زماني كه اين قرائت، هژمونيك شد

و گفتمان هاي رقيب دست زد به حذف ايدئولوژي ها .نقش يك ايدئولوژي برتر

مي باشد به اقتصاد تك محصولي، توزيع منابع اقتصادي در دست دولت در ايران با توجه

يا اجتماعي مخالف يا معترض-و بنابراين دولت همواره قادر بوده است تشكل هاي سياسي

و ساختارهاي حاكم را محدود سازد بر. خارج از چارچوب ها در دوره اول حاكميت چپ

و حذفي بر جريان چپ حاكم بود-يعني دهه اول پس از انقالب-ايران  در. گفتمان انقالبي

و توانستند پشتيباني رهبري نظام را جلب كه اين دوره آنها از حمايت مردم برخوردار بودند

آنها در صحنه رقابت سياسي. گفتمان هاي مخالف بر فضاي جامعه مسلط شدندكنند، با حذف

و گفتمان اصولگرايي اسالمي يا  و ملي گرايان پيروز شدند بر ماركسيست ها، كمونيست ها

به طور خالصه، راديكاليسم انقالبي، ويژگي چپ هاي اسالمي. بنيادگرايي را هژمونيك كردند

مي باشدآستانه انقالب تا پايان جن و دولت موسوي .گ

 محيط بين المللي نيز بر وقايع داخلي ايران تاثير در دوره مورد مطالعه اين تحقيق، طبعاً

با. گذاشته است سه جهت جريان سياسي چپ در ايران در دهه اول پس از انقالب اسالمي از

و ميزان دخ الت دولت، تعريف رايج چپ در دنيا داراي تشابه است؛ از نظر ساختار قدرت

و مخالفت با  به وضع موجود، هاجهت گيري نسبت جريان سياسي چپ در دهه اول. سنت

به  و دولت در راس اين ديوانساالري و فراگير دولتي را پياده كرد انقالب يك ساختار متمركز

و سياسي دست زد جريان. اجتماعي كردن يا عمومي كردن وجوه اقتصادي، اداري، فرهنگي
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ه اول انقالب، مخالف وضع موجود بود؛ از يكسو مي خواست با سنت بين المللي حاكم در ده

و از سوي ديگر با و آن را تغيير دهد هاحاكم به تنهايي مبارزه كرده ي داخلي حاكم در سنت

و. تضاد بود هاگرچه براي مبارزه با گذشته تاريخي ايران ي حاكم، باز از سنت فقهي يا سنت

مي شد كمك گرفت» ائت ناب از اسالمقر«آنچه تحت عنوان .ياد

كه جريان سياسي چپ در ايران داراي پايگاه نظري قدرتمند،با وجود اين  نبايد پنداشت

و نظريه كه مرتبط با نظريه پردازان مي باشدپردازياست هاي در كل جريان. هاي چپ در دنيا

به خصوص دسته منبنديسياسي در ايران و راست گرچه و در جريان هاي چپ شا غربي دارند

و تعريف شده  و نظري مستقيم تجدد وارد فرهنگ سياسي ايران شده اند ولي وابستگي فكري

كه در سياست و تحوالت يا تغييراتي رخبه جريان هاي سياسي يا فكري مركز ندارند هاي آنها

و يا اينكهمي و مبنايي پراگماتيستي دارد به راه جرياندهد يا بر اساس منافع آني است هاي

مي دهد .افتاده در سيستم جهاني آنها را تحت تاثير قرار

 پيوست

و وابستگي حزبي آنهادولت  هاي تشكيل شده پس از انقالب اسالمي

ف
در هاي دولتردي تشكيل شده

 جمهوري اسالمي
 ميزان پايايي وابستگي حزبي

1

حكومت موقت مهدي بازرگان

)نخست وزير(

 تا آذر 1357بهمناتليبرال دمكر

) ماه9(1358

2
ها شوراي انقالب  1358 اكثريت نسبي ليبرال

3

3

رئيس جمهور

ابوالحسن بني 

 صدر

نخست وزير

محمدعلي 

 رجايي

تركيبي از

و ليبرال نيروهاي ) ماه16(1359-1360 اصولگرا

4
رئيس جمهور

 محمد علي رجايي

نخست وزير

محمد جواد 

 باهنر

 چپ اصولگرا

)يك ماه(1360

شوراي رياست5

 جمهوري

 موقت دولت

نخست وزير

آيت اهللا 

 مهدوي كني

تركيبي از

 اصولگرا نيروهاي
1360 
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6
رئيس جمهور سيد

 علي خامنه اي

نخست وزير

ميرحسين 

 موسوي

 1360-1364 چپ اصولگرا

7
رئيس جمهور

ايسيدعلي خامنه

نخست وزير

ميرحسين 

 موسوي

 1364-1368 چپ اصولگرا

8
 1368-1372 راست رئيس جمهور علي اكبر هاشمي

9
 1372-1376)مدرن(راست ميانه رئيس جمهور علي اكبر هاشمي

10 
 1376-1380 چپ مدرن رئيس جمهور سيد محمد خاتمي

11 
 1380-1384 چپ مدرن رئيس جمهور سيد محمد خاتمي

12 
 1384-1388 راست اصولگرا جمهور محمود احمدي نژادرئيس
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